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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2679 της 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Φρεάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 7 του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΡΕΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος, θα αναφέρεται ως ο περί Φρεάτων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φρεάτων 
Νόμο (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση του αριθμού και του συμβόλου «100 m» στην παρένθεση στο 
τέλος του Παραρτήματος με τον αριθμό και τη λέξη «50 σεντ». 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
«(8) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμ

μορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με τους 
όρους της άδειας γεωτρήτη είναι ένοχο αδικήματος και, σε 
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές* 
επιπρόσθετα το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση 
μπορεί να διατάξει την ακύρωση της άδειας γεωτρήτη του 
προσώπου που καταδικάστηκε.»· και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 351 
47 του 1961 
19 του 1962 
88 του 1984. 
Τροποποίηση 
του Παραρτή

ματος του 
βασικού . 
νόμου. 
Παράρτημα. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

(β) με τη διαγραφή των εδαφίων (9) και (10) αυτού. 

(27) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη 
νέου άρθροι 
στο βασικό 
νόμο. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

«Προσωρινό 
διάταγμα. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες ή και στις δυο 
ποινές» (έβδομη και όγδοη γραμμές) με τη φράση «σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους έξι, μήνες ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δυο 
αυτές ποινές.»· και 

(β) με την αντικατάσταση από τα εδάφια (4) και (5) αυτού των 
φράσεων «τρεις μήνες» (έκτη και πέμπτη γραμμές, αντίστοιχα) 
και «είκοσι πέντε λίρες» (έβδομη και έκτη, γραμμές, αντίστοιχα) 
με τις φράσεις «ένα έτος» και «χίλιες λίρες», αντίστοιχα. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

13Α. Οποτεδήποτε εκδίδεται κλήση αναφορικά με αδίκημα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Έπαρχος μπορεί, με αίτηση 
του, να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση προσωρινού 
διατάγματος που να διατάσσει τον κατηγορούμενο ή τους 
κατηγορουμένους να αναστείλουν ή να διακόψουν, μέχρι την 
πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης, κάθε επιχείρηση ή ενέργεια 
σχετική με τη γεώτρηση, ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος ή με 
την εκβάθυνση ή διαπλάτυνση υφιστάμενου φρέατος, η οποία 
σύμφωνα με το σχετικό κατηγορητήριο έγινε κατά παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το δε δικαστήριο 
προβαίνει στην έκδοση του προσήκοντος κατά την κρίση του 
διατάγματος: 

Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις 
Κεφ. 6 διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί 
ι!!T0" 198Q Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών και των 
228 του 1989. πεΡί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 μέχρι (Αρ. 2) του 1991.». 
14 του I960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 
317 του 1987 
49 του 1988 
64 του 1990 
136 του 1991 
149 του 1991. 

6. Η δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τεσσαράκοντα οκτώ ώρας» 
(πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «τρεις ημέρες». 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση από το εδάφιο (2) αυτού των φράσεων «τρεις μήνας» (πέμπτη 
γραμμή) και «είκοσι πέντε λίρας» (έκτη γραμμή) με τις φράσεις «έξι 
μήνες» και «τετρακόσιες πενήντα λίρες», αντίστοιχα. 


